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Veni, vidi, vici! – A historiographic study of ancient Rome 

This is a study of ancient Rome, more specifically: the three rulers Caesar, Augustus and Nero. 

This study looks at how encyclopedias have treated them since the beginning of the 19th century. 

We also look at three other things: the Gallic Wars (Caesar), Pax Romana (Augustus) and the Great 

Fire of Rome (Nero). 

History tells us that time changes how things are portrayed. We can see a difference between the 

different encyclopedias and from which country they are from. Time and place can make a big 

difference. The rulers and the case that is associated to them, takes a lot of hateful words or love, 

depending on the encyclopedia. But also, there are commonalities between them such as: the 

popularity of Caesar, Augustus being the first emperor, and the unpopularity of Nero. 

To understand the ancient Rome, the rulers, their lives, and also to understand the time of the 

encyclopedias, this study aims to serve as a foundation, as more research is needed on the subject. 

  



2 

 

Innehåll 

Veni, vidi, vici! – A historiographic study of ancient Rome ............................................................................................ 1 

1.0 Inledning ............................................................................................................................................................................ 3 

1.1 Syfte och frågeställningar ........................................................................................................................................... 6 

1.2 Material och metod ..................................................................................................................................................... 6 

1.3 Tidigare forskning........................................................................................................................................................ 7 

Identitet ........................................................................................................................................................................... 7 

Läroböcker ...................................................................................................................................................................... 9 

2.0 Undersökning .................................................................................................................................................................. 12 

2.1 Hur framställs Caesar, Augustus och Nero i uppslagsverk sedan 1800-talet? ................................................. 12 

2.2 Hur framställs Gallerkrigen, Pax Romana och Roms brand? ............................................................................ 24 

3.0 Slutdiskussion.................................................................................................................................................................. 29 

3.1 Sammanfattning av resultat ...................................................................................................................................... 36 

3.2 Återkoppling till tidigare forskning......................................................................................................................... 37 

3.3 Nya frågor/förslag till vidare forskning ................................................................................................................. 38 

4.0 Sammanfattning .............................................................................................................................................................. 40 

5.0 Käll- och litteraturförteckning ..................................................................................................................................... 41 

Bilder .................................................................................................................................................................................. 41 

Litteratur ............................................................................................................................................................................ 41 

Internetbaserade källor .................................................................................................................................................... 41 

 

  



3 

1.0 Inledning 

”Även du min Brutus.”, ”[…] det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela 

världen skulle skattskrivas.” och ”Tärningen är kastad.”, är alla tre välkända citat. Vad säger ni om jag 

säger att åtminstone två av dem troligtvis aldrig yttrats av männen som påstås ha sagt dem? 

Någonstans i bakhuvudet bara vet man att det är Caesar som sagt det första och det sista citatet, 

och att mittencitatet är ord från Bibeln, vilka handlar om kejsar Augustus. Tro inte på allting ni läser, 

är min uppmaning, och också grunden till ett problem jag vill tala om. Jag fick någon gång lära mig 

att människor lättare tror på de ting som är nedskrivna, än på det som de bara får höra. Och visst 

ligger det väl någon sanning i detta? Att Augustus sagt att hela världen skulle skattskrivas är inte 

sant, och det finns gott om underlag som motbevisar det. Men ändå är vi som tillhör kristendomen 

uppväxta med just det citatet, för att det står skrivet i Bibeln. Är det inte skrämmande hur felaktig 

information och även propaganda kan följa med genom årtusenden och få oss att tro på det än 

idag? Jag tycker det, och genom detta arbete vill jag att ni skall få se hur texter kan utveckla och 

ändra sig under tidens gång. 

För att vara så säker som möjligt på att någonting sagts eller hänt, är det bästa ifall man har 

tillgång till primärkällan bakom det. När det kommer till antiken är detta dock en svår företeelse, 

och man har fått göra en hel del antaganden utifrån de källor man hittat. Det uppstår ofta 

problematik när man vill vara så sanningsenlig som möjligt, och ingen vetenskapsman kan vara till 

hundra procent säker på att det som inträffade för tusentals år sedan faktiskt var exakt som dennes 

forskning framhåller det. Det vi däremot kan göra är att resonera, fundera över vad som är 

realistiskt och alltid ta information med en nypa salt. Det kan säkert kännas ganska osannolikt för 

vissa att vi vet så mycket om människor som Caesar, Augustus och Nero (och samtligas påhitt och 

upptåg) genom skrifter och grävande i jorden. Då det finns en osäkerhet hos många när det 

kommer till källkritik, uppstår det problem när de behöver sålla ut trovärdig fakta och ifrågasätta 

källans ursprung. ”Det är sant, jag läste det på Internet!” är inte en alltför ovanlig mening, vilken åsamkar 

diverse rysningar längst med ryggraden när jag hör den. Jag tillhör den gruppen med människor 

som tycker om att sitta alldeles för länge och läsa artikel efter artikel på Wikipedia. Jag tror dock 

inte på allting som står där, just för att jag har källkritik i bakhuvudet, och vet att vem som helst 

kan gå in och ändra artiklarna där (även om detta inte kan göras hur som helst). Men det är också 

det sistnämnda som gör att jag dras dit, för det ökar också chansen att få fram andras historier som 

i vanliga fall skulle utelämnas och alltså gå förlorade. Jag tror inte på att en människas livstid kan 

sammanfattas i ett uppslagsverk på ett fåtal sidor. Men jag finner det fascinerande att se vilka delar 

ett visst uppslagsverk har valt att ta upp genom att ange så pass få tecken som möjligt, eller inom 
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en viss ram. Mängden information om någon eller någonting måste självklart begränsas, men vad 

är viktigast att ta med? 

I detta arbete kommer jag att använda mig av källor vilka har kända namn bakom sig, såsom 

exempelvis Nationalencyklopedin, Nordisk familjebok och Lilla Focus. Dessa kommer ställas mot 

varandra och sin samtid, och de kommer att analyseras utifrån min egen och andras kunskap. Jag 

har valt dessa stora namn för att det skall finnas en jämn grund för mina källor, inte för att jag 

nödvändigtvis anser de pålitligare än andra. Trots allt har det ju visat sig, som i ett exempel ovan, 

att även stora böcker också kan innehålla en del fel. Jag vill upplysa er läsare om detta, och jag vill 

visa det genom min forskning. Ämnet jag har valt är just antiken, för att den är svår att komma åt, 

och endast kan förstås genom efterlämningar. Samt så spelar såklart mitt stora intresse också in. 

Julius Caesar, kejsar Augustus och kejsar Nero är tre mer eller mindre kända namn, och tillhörde 

tre stora personligheter under antiken. Samtliga kan kännas fiktiva, och deras historier både över- 

och underdrivna, men jag finner dem fascinerande. Min förkärlek till att söka information har gjort 

att jag har ett någorlunda hum om informationsmängden som jag tror mig kommer kunna finna 

till detta arbete. Julius Caesar och kejsar Augustus tror jag onekligen kommer finnas i alla verk jag 

kommer titta i. Nero däremot, som är en känd figur, men inte lika stor som de tidigare nämnda, 

tror jag kommer bli aningen svårare att få se uppskriven i mina källor. För den som inte känner till 

dessa tre härskare mer än till namnen, eller helt enkelt för den som behöver en påminnelse, kommer 

här kortfattad bakgrundsfakta kring samtliga. Denna information har tagits från modernare artiklar 

och verk, för att jag anser att tiden (förhoppningsvis) gett oss en chans att få ett bredare perspektiv 

på dessa herrar. Jag kommer här inte vara djupgående eller tala om deras tidigare år, då jag låter det 

dyka upp under själva undersökningen. 

 

Julius Caesar hade dragit på sig stora skulder, och behövde göra framgångar då även hans karriär 

avstannat. Generalen skulle erövra Gallien, och med stort självförtroende, ambitioner och enorm 

handlingskraft lyckades han, efter åtta år av fälttåg och tre avgörande slag. Caesar stod nu som 

envåldshärskare i Rom. 1 Caesar tog titeln diktator, istället för att uppträda som kung. En diktator 

var inte någonting negativt för romarna, utan var ett slags specialämbete som kunde användas vid 

krissituationer, då denne fattade snabba beslut under krisen för att sedan avgå när krisen nått sitt 

slut. Caesar utnyttjade dock denna maktposition genom att införa nya reformer och lagar. En av 

dessa lagar skulle skydda småbönder mot godsägarna, genom att man konfiskerade godsägarens 

egendomar ifall denne var våldsam mot en bonde. Caesars val irriterade överklassen, då han 

                                                        

1 Larsen, 2013. 
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exempelvis valde att hjälpa skuldsatta romare genom att stryka en tredjedel av alla privata skulder 

till rikemännen. Det var droppen, Caesar skulle bort. Några av de gamla republikanske senatorerna 

samlades under ett senatssammanträde den 15 mars 44 f.Kr., för att se Caesar falla till marken av 

deras 23 knivhugg. 56 år gammal blev Julius Caesar, och huruvida han var självisk och maktlysten 

eller folkets beskyddare, är någonting man inte vet.2 

Vid 21 års ålder ställde sig Octavianus (senare kejsar Augustus) i spetsen för Caesars legioner, 

med senatens stöd i ryggen.3 Imperator tog Augustus som titel år 38 f.Kr., men det godkändes inte 

av senaten förrän 29 f.Kr. Detta innebar att hans befälsrätt var större än andras, och gav honom 

möjligheter att både avlöna och belöna armén. Fyra år efter slaget vid Actium överlät Augustus 

staten till senatens och folkets förfogande, dock skall kontrollen av provinser med legioner 

reserverats av honom. Tre dagar senare blev han tilldelad namnet Augustus (den vördnadsvärde), 

vilket senare kom att bäras av nästan alla romerska kejsare.4 ”Efter segern över Antonius rörde han aldrig 

ett svärd igen och överallt i riket rådde fred och välstånd som aldrig tidigare i Roms blodiga historia.5” Fjorton års 

inbördeskrig var ett resultat av mordet på Caesar. Efter detta skall romarriket ha kommit in i en 

hundraårig fredsperiod kallad Pax Romana, den romerska freden. Det rådde dock inte någon fred 

längst med romarrikets gränser. Men de flesta av ungefär 60 miljoner människor, vilka levde 

innanför gränserna, skonades från krig i generationer.6 

Nero föddes som Lucius Domitius, och var son till Agrippina den yngre. Han var den siste av 

den Julisk-Claudiska släkten.7 Agrippina gifte sig med kejsar Claudius, vilken hon fem år senare tog 

livet av med gift, så att hennes son skulle kunna ärva tronen. 17 år gammal fick Nero den kejserliga 

titeln.8 Hans värld bestod av att uppträda och att vinna priser, i kapplöpningar och på scenen. Samt 

av att göra sig av med de som satte sig upp mot honom, eller inte föll honom i smaken, en del av 

dessa var de kristna. De kristna var också de som Nero beskyllde för att ha anlagt branden i Rom 

                                                        

2 Rendsmark 2008, s. 29. 

3 Bonniers världshistoria 5, 1999, s. 158. 

4 Nationalencyklopedin 2016. 

5 Busch 2010, s. 9. 

6 Bonniers världshistoria 5, 1999, s. 157. 

7 Scarre 1995, s. 52. 

8 Bonniers världshistoria 5, 1999, s. 194–195. 
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år 64 e.Kr.9 Nero lyckades göra sig impopulär i senaten och bland stora delar av folket, vilket 

späddes på av branden, och att kejsaren byggde ett stort gyllene hus till sig själv efter detta. Detta 

resulterade i en revolt mot denne, vilket fick Nero att fly till sin lantegendom, för att sedan där ta 

sitt eget liv.10 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur antikens Rom framställts i encyklopedier och uppslagsverk 

sedan 1800-talet. Då ”antikens Rom” är ett mycket stort ämne har jag valt att bryta ned detta i tre olika 

personer, vilka är kopplade till tre olika händelser. Jag har valt just dessa personer och händelser dels 

utifrån faktamängden jag tror mig kunna finna, och från att de har gjort stora och olika avtryck i historien. 

1. Hur framställs dessa tre män i uppslagsverk sedan 1800-talet?  

 Gaius Julius Caesar. 

 Kejsar Augustus (Gaius Octavius Thurinus). 

 Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (Lucius Domitius). 

 

2. Hur framställs dessa tre händelser? 

 Gallerkrigen (Caesar). 

 Pax Romana – den romerska freden (Augustus). 

 Roms brand (Nero). 

 

1.2 Material och metod 

Tillvägagångssättet för denna uppsats ser ut som följande; jag kommer använda mig av olika typer av 

encyklopedier och uppslagsverk, både i bokform och ett antal från Internet. För att undvika en alltför 

                                                        

9 Sütcü, 2010. 

10 Sütcü, 2010. 
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lång lista på olika uppslagsverk och datum, har jag valt att ta två olika verk från 1800-talet och tre från 

1900–2016 (ett från början, ett från mitten och ett från slutet). Detta förutsatt att det inte förkommer 

några nämnvärda avvikelser i böcker från andra årtal (för litteratur från andra årtal kommer även de att 

studeras). Anledningen till att jag valt endast fem olika huvudkällor är för att kunna fokusera på verken 

och deras samtid. På så sätt ger det rum att diskutera och ge en förklaring till varför eventuella olikheter 

existerar i verken. Det kan tycka sig passande att jag skulle behöva studera italienska verk också, för att 

kunna jämföra ursprungslandets syn på ämnet med vad svenskar skrivit. Jag kommer dock inte använda 

mig av något italienskt verk; dels för att jag inte kan italienska och dels för att, återigen, begränsa. Jag har 

dock valt att ta med ett engelskt verk, detta för att få ett lite bredare perspektiv. Innan vi hugger in på 

undersökningen i sig kommer ni få läsa om tidigare forskning som gjorts, vilken jag hoppas att ni kan 

bära med er när ni fortsätter in på undersökningen. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Valet av tidigare forskning har varit begränsat, men däremot har jag funnit en publikation där 

författaren jämfört böcker (läroverk) över tiden, och dennes forskning är någonting jag kommer 

presentera nedan. Utöver det har jag valt att se på identiteten hos individerna i sig. Vi har vår egen 

syn på varje individ vi möter, hör om eller läser om, vare sig det är någon vi känner eller någon 

som levde för tusentals år sedan. Kanske tänker vi på Caesar som en stor ledare, Nero som ett 

monster och Augustus som en hjälte. Hur de framställts under tidens gång kommer vi att titta på, 

men vi får inte glömma någonting viktigt: hur ville personerna i fråga framställas för omvärlden? 

Har det påverkat vad som skrivits om dessa i efterhand? Därför har jag valt att ta med ett kortare 

avsnitt från en forskare som behandlar två av härskarnas identiteter. Inte helt förvånande har det 

varit svårt att få tag på publicerad forskning gällande kejsar Nero, vilken tycks vara ganska 

impopulär bland romerska härskare. Jag hoppas därför att texten nedan ger en bild av historien 

som helhet, även då denna utelämnar Nero. 

 

Identitet 

I två fallstudier har man valt att titta på hur Caesar och Octavianus använt sig av en legend för att 

framställa sig själva på ett visst sätt. Caesar är först ut, och han nyttjade kraften bakom det 

traditionella firandet av Lupercalia, en festival som var tillägnad Lupa, vargen som räddade Romulus 

och Remus (Roms ”skapare”). I och med denna festival avvärjdes onda andar, stadens renades och 
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hälsa och fertilitet släpptes lös åt folket. År 44 f.Kr, såg festivalen något annorlunda ut, då Caesar 

satt klädd i triumfkläder på en gyllene tron, i slutet av ett sprintlopp. Där erbjöds han ett diadem 

inför folket av Marc Antony, som var konsul det året, vilket Caesar tackade nej till. Istället höjde 

han diademet mot himmelen och erbjöd Jupiter det, ”den enda kungen av Rom”. Genom att göra detta 

har en annan forskare som nämns som John North, föreslagit att Caesar inte framställde sig som 

Roms kung, men som den nya grundaren av staden. Och genom detta knöt Caesar ett band till 

Romulus, stadens första grundare.11 

En viktig tanke med renande (vilket festivalen var förknippad med) i Rom, var att det 

associerades med generaler vilka varit framgångsrika på slagfältet. Detta därför att arméer som 

kommit hem skulle renas från den blodskam de tog med sig från slagfältet, innan de fick gå omkring 

fritt i staden. Utöver att blod förknippades med soldaterna, stod det också för liv och rekreation. 

Genom att använda sig av en festival som stod för alla dessa ting, framstod Caesar som 

”försvararen” av Rom. Han kanske inte framstod som den nya grundaren, skriver Brandt, men 

som dess räddare. Detta försök att framstå som någonting större, någonting fantastiskt, lockade 

dock inte folket att utse honom till kung över staden, det fick istället motsatt effekt, och precis en 

månad senare blev han mördad av medlemmar av senaten vilka var rädda att Caesar skulle utnyttja 

makten och göra sig till kung över romarriket.12 

Octavianus skulle inte gå i samma fälla som Caesar. Han visste hur viktigt familjens ursprung 

var för ens identitet, samt ens makt. När Caesar mördats gjorde Octavianus ett strategiskt drag för 

att förknippas med sin släkts ursprung. Han köpte ett nytt hus på Palatinen, en av Roms sju kullar. 

Han hade noga studerat platsen, det var den känsligaste platsen i Rom i förhållande till samhällets 

härstamning. Här fanns en samling av olika monument vilka refererade till olika personer, vilka i 

sin tur representerade olika viktiga händelser i Roms historia.13 Fram till för tio år sedan har man 

inte haft någon aning om vart grottan Lupercal har funnits. Det är den grotta som enligt traditionen 

Lupa tog Romulus och Remus till. Vintern 2006/2007 gjordes ett fynd av ett rum som man tror är 

just den grottan, och den befinner sig precis under den sydvästra fasaden av Octavianus hus, vilket 

Brandt inte tror är någon slump.14 

                                                        

11 Brandt 2009, s. 201–202. 

12 Brandt 2009, s. 203–204. 

13 Brandt 2009, s. 204–206. 

14 Brandt 2009, s 206. 
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By placing his property line across the Lupercal cave, Octavian signalled the cave´s liminal 

importance and his own direct connection with the town´s origin and power. 

Octavian´s move to the southwest corner of Palatine was a subtle way to appropriate 

himself to Caesar´s legacy as the heir of Aeneas and Romulus, to which he also added 

Evander, the first element in Rome´s foundation myths.15 

Redan från början visste Octavianus vad han höll på med, genom att plocka upp och fortsätta 

bygga på Caesars identitetsskapelse av honom som arvinge till Roms makt. Hur starkt detta 

uppfattades av omvärlden vet man inte, men det låg i Octavianus intresse att framhålla sig som 

någonting större.16 

 

Läroböcker 

Examensarbetet Rom byggdes inte på en dag: En studie av historieämnets förändring och utveckling med fokus 

på Antiken, är delvis baserat på läroböcker, och det är denna del jag kommer fokusera på. 

Författaren till detta verk, David Svensson, talar om problematiken med att läroböckerna inte 

hänger med i forskningsutvecklingen, trots att han förstår varför det är så, anser han att det är 

viktigt att ta en titt på hur läroböckerna i Sverige har förändrats över tiden. Jag har valt att presentera 

den fakta han fått fram om romarriket, och utelämnar således hans studie på Grekland. 

Han börjar med den första delen av 1900-talet, och beskriver hur böckerna har sitt fokus på 

”stadens grundande, republikens tid, kejsartiden och kristendomens införande i riket.17” Senaten skall ha bestått 

av stadens bästa män, de smartaste och dugligaste. Svensson poängterar problematiken gällande att 

slaveri och begränsad rösträtt utelämnas.18 Han fortsätter; ”Julius Caesar och hans gärning beskrivs 

ingående.19” Han tycker att Caesar beskrivs med enbart ”fina ord”, då han framstår som den man 

som reformerade romarriket och återuppbyggde gamla städer, som Karthago, vilka senaten 

                                                        

15 Brandt 2009, s. 206–207. 

16 Brandt 2009, ss. 207, 209. 

17 Svensson 2014, s. 45. 

18 Svensson 2014, s. 45. 

19 Svensson 2014, s. 45. 
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förstört. Medborgarnas rättigheter utökades och romarriket blev en rikare och mer rättvis plats. 

Rom blev under kejsartiden en världsstad, och lade världen under sig.20 

Det är inte bara Caesar som beskrivs med storslagna ordalag, skriver Svensson, utan kejsar 

Augustus får också mer ros än ris. ”Han beskrivs som en rättskaffens man, som alltid hade tid att ordna 

problem.21”, berättar Svensson. Han fortsätter med beskrivningen av Augustus som en man av folket, 

en man med ett enkelt liv, vilken gick klädd i vanliga kläder och inte hade några krav på lyx. Statens 

resurser skall ha lagts på stora projekt ”för att öka levnadsstandarden i hela riket, inte bara i Rom.22” 

avslutar han. 

Under 1950-talet kan vi konstatera att Svensson inte utvunnit särskilt mycket mer fakta ur 

läroböckerna, då de inte ändrats avsevärt mycket. Man skriver enligt Svensson, att romarriket 

framstår som arvtagare till Grekland och Makedonien. Men utöver detta ligger fokus fortfarande 

på krig, militär expansion, kejsarna och senaten med de absolut främsta och mäktigaste romarna. 

Caesar är fortfarande en populär figur, och framställs fortfarande på ett liknande sätt som tidigare. 

De talar om hur han hjälpte de fattiga och jobbade för jämlikhet mellan fattiga och rika.23 

Under 60- 70 och 80-talet har man valt att beskriva ”Roms mytomspunna grundande, utvecklingen från 

demokrati till kejsardöme, den militära expansionen och Romarrikets nedgång.24” Man har även valt att ta upp 

konflikter mellan olika folkslag, samt romarrikets ekonomi och problemen kring dessa. Vidare talas 

det om, berättar Svensson, att ett viktigt arv från romarriket var den delning som skedde i Västrom 

och Bysantinska riket, vilken i sin tur ledde till en splittring av kristendomen. Under dessa år har 

man även valt att behandla kvinnans situation mer djupgående, samt infört kapitel vilka fokuserar 

på skillnaden mellan fattiga och rika. Det viktigaste arvet från romarriket är, enligt böckerna, 

principen av en rättsstat.25 Från 1990-talet fram till idag (detta var skrivet 2014), har Svensson 

sammanfattat det såhär: 

Romarriket beskrivs även det utförligt. En tendens i läroböckerna är att man inleder med 

myten om Roms grundade. Senare fortsätter man berätta om Romarrikets utveckling, med 

                                                        

20 Svensson 2014, s. 45. 

21 Svensson 2014, s. 45. 

22 Svensson 2014, s. 45. 

23 Svensson 2014, s. 46–47. 

24 Svensson 2014, s. 47. 

25 Svensson 2014, s. 47–48. 
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fokus på lite olika saker. Det som de har gemensamt är att man redogör för hur Rom 

styrdes av en senat och en folkförsamling och Romarrikets expansion med extra fokus på 

Puniska krigen. Vidare förklarar man hur det var för vanligt folk att leva i Romarriket, 

övergången till kejsarstyre och Kristendomens expansion. Det är också viktigt att förklara 

anledningarna till Romarrikets fall, i samtliga läroböcker.26 

I sin slutdiskussion där han också talar om resultatet av sin forskning, konstaterar han att de tidigare 

böckerna har en mer partisk syn på historien, att de är naiva och okritiska. I senare böcker menar 

dock Svensson att man har en mer kritisk syn på antiken och det antika arvet.27 ”Det märks eftersom 

man även lyfter fram Antikens nackdelar ur ett kritiskt perspektiv, när man pratar om demokratins begränsning, 

slaveriet, kvinnans ställning och synen på andra kulturer.28” 

  

                                                        

26 Svensson 2014, s. 49. 

27 Svensson 2014, s. 53–54. 

28 Svensson 2014, s. 54. 
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2.0 Undersökning 

Nedan kommer min undersökning att presenteras, och det är själva informationspresentationen 

och jämförelsen mellan de olika verken. Vi kommer titta på fem stycken olika 

encyklopedier/uppslagsverk, det tidigaste från 1823. Dessa verk är Encyclopaedia Britannica, Nordisk 

familjebok, Uggleupplagan (Nordisk familjebok), Lilla Focus och det senaste kommer vara 

Nationalencyklopedins egen hemsida, ww.ne.se, som uppdateras löpande. 

Presentationen av undersökningen kommer se ut som följande: frågeställningen kommer 

fungera som rubriker, och under dessa kommer jag återge härskarnas liv utifrån uppslagsverken, 

samt diskutera och jämföra informationen under tiden. Vidare diskussioner kommer föras under 

nästa kapitel (”slutdiskussion”).  

Det kommer förekomma många citat, detta av den anledning att jag vill visa läsaren hur verken 

har skrivit och vilka ordval de använt, vilket ger en inblick i språket från respektive tid och  verk. 

På så sätt tror jag att det blir lättare för er att ta till er informationen på samma sätt som jag gjort. 

Och förhoppningsvis underlättar det också förståelsen av det jag vill få sagt. Markeringar med 

Asterixtecknet (*) som förekommer i texten visar på att det finns en förklaring eller ytterligare 

information längst ned på samma sida, eller i vissa fall, längst ned på nästkommande sida. Jag 

kommer hoppa en del mellan uppslagsverken och deras respektive årtal. Jag har försökt vara tydlig 

med titlar och även en del årtal tillhörande dessa, men förkommer osäkerhet hos er hänvisar jag till 

fotnoterna vilka anger både verk och årtal längst ned på respektive sida. 

 

2.1 Hur framställs Caesar, Augustus och Nero i uppslagsverk 
sedan 1800-talet?  

 

JULIUS CAESAR 
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Bild 1. Tolkning av Julius Caesar, baserad på byster av denne.  

Av Susanna Rodling, 2016. 

 

Det skiljer 138 år mellan idag och det första verket jag studerat som innehåller Julius Caesar. Året 

var 1878, och Nordisk familjebok var det första större (moderna) svenska uppslagsverket som kom 

ut. 500 medarbetare hade satt ihop 85000 uppslagsord,29 varav ett var Cæsar, och det är utifrån detta 

årtal vår resa genom Julius Caesars historia börjar. 

Encyklopedierna är alla eniga om att i början beskriva denne man som en romersk fältherre, 

statsman och författare. Hur blev han detta? Gajus Julius Caesar föddes år 99 f.Kr. (eller någonstans 

mellan år 99–102 f.Kr., beroende på vilken källa man tittar på, vanligast förekommande idag är 

dock 100 f.Kr.) och tillhörde den Julianska släkten, som påstod sig härstamma från Aeneas son 

Ascanius eller Iulius. Eftersom Caesars fader dog år 84 f.Kr., blev han till största delen uppfostrad 

av sin moder, vilken gav sin son en vårdad uppfostran.30 I allmänhet tillhörde Caesars vänner 

aristokratins klass, och stod därför på Sullas* sida. Tack vare Marius, som var gift med Caesars 

faster, blev Caesar redan som trettonåring flamen dialis (präst av Jupiter).31 Jag vill att vi stannar upp 

                                                        

29 Nationalencyklopedin 2016. 

30 Nordisk familjebok 1878, s. 1505–1506. 

31 Nordisk familjebok 1878, s. 1505–1506. 

* Sulla var en romersk fältherre och statsman, samt diktator under en viss tid (82–81 f.Kr.). 
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lite redan här i berättelsen. I Nordisk familjebok tror man att tilldelandet av denna titel vid så ung 

ålder skall ha påverkat Caesars sinne, och att det där grott framtidsplaner om att han en dag skall 

bli världshärskare.32 Menige man skulle kunna tycka att det inte är utan kött på benen som man 

påstår att någon har så pass stort maktbegär att den vid tretton års ålder börjar fundera på att ägna 

sitt liv åt att bli världshärskare. Under 1700-talet blev det dock en slags standard för den moderna 

encyklopedin att ha en mer enhetlig form och visa på vissa kännetecken, såsom exempelvis mer 

uppmärksamhet åt vetenskapen, både den humanistiska och den naturvetenskapliga. 33  Jag 

fetmarkerade ordet ”humanistiska” för att jag vill att ni lägger extra märke till detta. Uggleupplagan 

(eller Ugglan) av Nordisk familjebok, som talar om Caesar år 1905, utmärker sig extra för att artiklarna 

ofta var personligt skrivna, och ofta i en ganska blomsterrik stil.34 Detta märks av redan i den 

tidigare upplagan från 1878, då man valt att på vissa ställen analysera händelser och dra tänkbara 

slutsatser ifrån dessa, såsom att Caesars titel som ung skall ha satt igång maktbegärets kugghjul i 

dennes huvud. Istället för att enbart ange fakta, har man försökt förstå personen i fråga, och dra 

slutsatser efter dess beteende, miljö och handlingar. 

Går vi vidare kan vi se att det är välbekant i encyklopedierna att Sulla försökte få den sjuttonårige 

Caesar att skilja sig från sin maka Cornelia, vilket Caesar vägrade. Det tas dock inte upp i de mer 

kortfattande beskrivningarna, som till exempel Lilla Focus (där Caesar som uppslagsord består av 

endast 99 ord35). Någonting mer som har uppmärksammats i de flesta encyklopedier är att Caesar 

togs till fånga av pirater, under en tid då han lämnat Italien för att undgå Sullas vrede. Han 

uppmanade piraterna att de skulle be om en lösensumma för hans liv. Piraterna gjorde detta. I 

väntan på att lösensumman skulle betalas, tillbringade Caesar 40 dagar med att ställa sig in hos 

piraterna, och han försäkrade dessa om att när han väl var fri, skulle han återvända och korsfästa 

dem. Han höll sitt ord.36 Enligt Nordisk familjebok räddade han sig ur situationen med ”djerfhet och 

själsnärvaro”37, vilket är en beskrivning som styrker Nationalencyklopedins mening om händelsen; ”[…] 

en resa som gått till historien genom den anekdotiskt utsmyckade skildringen av hans fångenskap hos de kilikiska 

                                                        

32 Nordisk familjebok 1878, s. 1506. 

33 Nationalencyklopedin 2016. 

34 Nationalencyklopedin 2016. 

35 Lilla Focus 1961, s. 126. 

36 Encyclopædia Britannica 1892, s. 634. 

37 Nordisk familjebok 1878, s. 1506. 
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sjörövarna.”38 Ett verk från 2016 har alltså i detta fall en mer kritisk syn på saken, än vad ett från 

1800-talet har. 

Efter Caesars historia med piraterna dröjde det inte länge innan han blev vald till pontifex, och 

även krigstribun, skriver Nordisk familjebok.39 Caesar fortsatte att klättra mot makten, och vann 

folkets röster genom att bland annat pryda staden med storartade byggnadsverk, och höll i de 

offentliga spelen (där han spenderade en hel del pengar på folket). Dock drog han på sig enorma 

skulder genom att finansiera allt detta. Skulderna brydde sig dock inte folket om, och de fortsatte 

att stötta honom. Han klarade sig genom anklagelser och utnämndes till Pontifex Maximus 

(överstepräst), och år 62 f.Kr. till praetor. 40 Encyclopædia Britannica från 1892 är ett partiskt verk när 

det kommer till att berätta Caesars historia. Överlag vänder de och vrider orden för att de skall få 

de negativa sidorna hos denne man, till att inte vara så farliga trots allt. Här kommer ett exempel 

på vad jag menar, och det handlar om hur de beskriver händelserna kring Caesars nya titel: 

In the year following, 63 B.C., he was elected Pontifex Maximus, a signal mark of his 

popularity. This office placed him at the head of the state religion. Although he did not 

obtain it without bribery, yet we cannot believe that he would be elected unless the people 

had felt confidence in the dignity and integrity of his character, and if he had been the 

frivolous and abandoned libertine which some historians represent him to have been this 

time.41 

 

Det finns ett återkommande tema som uttrycker sig tydligast i Encyclopædia Britannica, men som 

också tar sig i uttryck i Uggleupplagan (dock inte på samma höga nivå). Man beskriver en händelse 

eller ett beslut som Caesar står bakom, och talar först om ett gott ting, sedan ett mindre gott ting, 

för att sedan avsluta stycket eller meningen med ytterligare en god sak. Man väljer alltså att trots 

allt lägga betoning på, eller avsluta med, det positiva. I Lilla Focus (1961) förekommer inte ens den 

nya titeln (Pontifex Maximus), faktum är att ingen av Caesars titlar förekommer (mer om detta 

under ”slutdiskussion”). Nationalencyklopedin från 2016 vill däremot framhålla att detta är en viktig 

punkt i Caesars karriär, då det är efter denna politiska framgång som han på allvar träder in i 

historien. Detta baseras på att hans tidigare liv är baserad på källmaterial vilket inte är lika starkt 

                                                        

38 Nationalencyklopedin 2016. 

39 Nordisk familjebok 1878, s. 1506. 

40 Nordisk familjebok 1878, s. 1506–1507 

41 Encyclopædia Britannica 1892, s. 635. 
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och pålitligt som det vilket använts till senare berättande om hans liv.42 Detta är den enda källa, och 

jag kan inte poängtera nog hur viktigt det är, som kritiserar andra källor i sin text. De skriver att 

många tidiga källor är anekdoter, vilket jag vill poängtera är någonting man vet idag, men kanske 

inte visste för 50 eller 100 år sedan. Vi vet inte vilka källor som upptäckts när, och det bör man ha 

i åtanke. I slutet av 1800-talet hade man kanske hälften av de källorna man har idag, och kunde 

alltså enbart förlita sig på de som fanns då.  

 År 1999 kom det ut en bok som heter Bonniers världshistoria 5, med fokus på romarriket. Detta 

är inte en bok som jag ställer i kontrast med de andra verken, men som jag gärna fyller ut fakta 

med, då den bjuder på mycket information och en neutral syn på härskaren. Den fortsätter Caesars 

historia på följande sätt: Caesars ledarskap utmärkte sig bland annat genom krigsföretag mot 

bergsfolken i Lusitanien, samt genom förbättringar i rättegångs- och skatteväsendet, och genom en 

stark styrelse. Han samlade stora skatter i den rika provinsen, både till sig själv och till statskassan. 

År 59 f.Kr. var ett händelserikt år för Caesar. Han valdes (med stor majoritet) till konsul, samtidigt 

som han ingick i det första triumviratet med Pompejus och Crassus. Under sin tid i konsulatet 

instiftade han lagar, vilka både gynnade folket och var tänkta att på sätt och vis göra reklam för 

Caesar själv. En av dessa lagar var den Juliska åkerlagen, vilken gav 20000 av Pompejus veteraner 

jordbesittningar.43 Uggleupplagan stöttar informationen: 

Under sitt konsulat genomdref han flera lagar – hvilka dels lände det allmänna till båtnad, 

dels tjänade att än ytterligare tillvinna honom folkets och Pompejus’ bevågenhet – bl.a. den 

juliska åkerlagen, hvarigenom 20,000 fattiga medborgare, till större delen Pompejus’ 

veteraner, fingo jordbesittningar i närheten af Capua.44 

 

Trots att Caesar gjorde någonting som gav honom själv vinning, lägger man lätt fokus på det 

sistnämnda istället; nämligen att han verkade vara en trevlig prick som stöttade veteraner i svåra 

tider. Detta är, återigen, skrivet på ett sätt som vi sett tidigare, nämligen med ett avslut som ger 

positiv klang. Detta är – för att göra en liten avstickare – ett klassiskt knep när man exempelvis 

behöver ge någon dåliga nyheter eller kritik, men utan att denne skall ta alltför illa upp och istället 

fokusera på det positiva.  

Under åren 58 f.Kr.–51 f.Kr. var Caesar i Gallien, men då detta tas upp lite senare lägger vi alltså 

det ämnet åt sidan för tillfället. Caesar framstår som en något komplex individ i verken, men 

                                                        

42 Nationalencyklopedin 2016. 

43 Nordisk familjebok 1878, s. 1507. 

44 Nordisk familjebok, uggleupplagan 1905, s. 949. 
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Encyclopædia Britannica vill ändå framställa honom som den största mannen under antiken. Citatet 

nedan visar på hur angelägen man var att framhäva dennes storhet, och det får också avsluta denna 

text, då det är en syn som de allra flesta verk har av denne man. 

The newly-founded empire did not fall before the onslaught of an eastern despot, or break 

up into separate provinces governed by rebellious citizens, is due, as far as we can see, to 

Julius Caesar alone. It is difficult to see how such a man could have been produced by the 

wants of any age, but there’s no doubt that the course of future history was marked out in 

no slight degree by the genius and foresight of this single individual.45 

 

 

KEJSAR AUGUSTUS 

 

Bild 2. Tolkning av kejsar Augustus, avbildad som Pontifex Maximus, baserad på statyer av denne.  

Av Susanna Rodling, 2016. 

 

Augustus, den förste romerske kejsaren, föddes i Rom år 63 f. Kr. Han hette egentligen 

Cajus Octavius; men såsom adoptivson af den store Julius Cæsar, hvilkens systerdotters 

barn han var, kallade han sig Cajus Julius Cæsar Octavianus. Under det han idkade studier 

                                                        

45 Encyclopædia Britannica 1892, s. 633. 
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uti Apollonia i Illyrien, fick han underrättelse om Cæsas mord och skyndade då hem till 

Rom för att bevaka sina intressen såsom den mördades hufvudarfvinge. Der hade 

emellertid Antonius ryckt till sig makten. För att kunna mäta sig med denne närmade sig 

Octavianus i början senaten, som var Antonii dödsfiende. Flertalet af Cæsars veteraner 

öfvergingo på hans sida, och i förening med en af de för året 43 valde konsulerna slog han 

Antonius vid Mutina. Men efter att sålunda hafva nedstämt dennes anspråk på envälde 

öfvergaf Octavianus senatspartiet och slöt med Antonius och Lepidus i Bononia (43) ett 

förbund, enligt hvilket de skulle såsom ”triumvirer för statens ordnande” gemensamt styra 

riket under 5 år. Fördraget har blifvit kalladt ”det andra triumviratet”.46 

 

Det andra triumviratet undanröjde den republikanska frihetens vänner, samt sina personliga fiender 

och lade beslag på offrens ägodelar 47 , skriver Nordisk familjebok från 1876. Det förstnämnda 

förkommer i flera uppslagsverk, men att de lade beslag på ägodelar, är någonting som jag inte funnit 

någon annanstans. Är detta ett sätt att göra texten mer dramatisk? Vill de påverka läsarens syn på 

deras personligheter? Eller har de bara tagit  med någonting de andra valt att se förbi?  

Encyclopædia Britannica från 1892 skriver att Octavianus trotsade all eventuell avrådan från sin 

familj, då han var fast belägen om att ta på sig rollen som diktator över Roms folk. Trots missnöje 

och försök från senaten att själva behålla ”tronen” lyckades Octavianus att hålla kvar den med hjälp 

av sina soldaters angelägenhet att ha honom som härskare, samt Antonius hjälpande hand. 

Tillsammans skall Antonius och Octavianus ha stått bakom avrättningar på trehundra senatorer 

och tvåtusen riddare, och under order från Antonius skall även Cicero ha mördats.48 Vänskapen 

mellan de båda männen existerade dock enbart så länge de hade gemensamma fiender att 

bekämpa.49 Inom kort krigade de mot varandra, och till slut dog Antonius i Egypten, år 31 f. Kr.50 

Lilla Focus från 1961 bekräftar denna information med få ord om kejsaren: ”Augustus (eg. Octavianus), 

63 f.Kr–14 e.Kr., Roms förste kejsare, Caesars adoptivson. Efter att i början ha delat makten med Antonius bröt 

han med denne o. besegrade honom 31.”51  

                                                        

46 Nordisk familjebok 1876, s. 1334. 

47 Nordisk familjebok 1876, s. 1334. 

48 Encyclopædia Britannica 1892, s. 79. 

49 Nordisk familjebok 1876, s. 1334. 

50 Nordisk familjebok 1876, s. 1335. 

51 Lilla Focus 1961, s. 47. 
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Han undvek, med varsamhet, alla enväldets yttre tecken. Det romerska folket skulle tro att 

republiken fortfarande var vid liv, ”emedan det älskade att så tro”52. Därav lät Octavianus de gamla 

statsinrättningarna bestå. Han bestämde dock att alla ämbetens vilka kunde tillförsäkra honom 

högsta inflytande på statens ledning, skulle tillgå honom. År 28 f.Kr., fick han på livstid titeln 

Imperator, som innebar oinskränkt överbefäl över rikets alla stridskrafter. Konsulmakten uppdrogs 

åt honom, och slutligen blev han pontifex maximus. ”...hvarigenom han fick högsta uppsigten öfver hela 

religionsväsendet. Dermed var enväldets byggnad i sjelfva verket färdig, fastän Augustus till namnet endast var rikets 

högste ansvarige ämbetsman.53”  

Ytterligare några år passerade, och Octavianus möttes av försök att få honom avsatt. Men folket 

stöttade honom. ”...could afford to treat them with a signal clemency, which seems to have secured him from any 

further attempts.54” , skriver Encyclopædia Britannica. Under åren mellan att han accepterat rollen från 

Caesars arv, och hans försök att uppnå Caesars odelade suveränitet/överhöghet, hade den unge 

aspiranten funderat över hur han skulle säkra och bevara sin makt. Till en början, i rädsla för sin 

egen säkerhet, och på begäran (uppmuntran?) av en grupp ledare omkring honom, styrde han in 

på en bana med mängder av blodspillan.55 

Hans lugn under de senare åren ställer sig i kontrast mot avundsjukan och våldsamheten under 

hans yngre år. Detta utgör ett problem för historiker, då de har svårt att få ett grepp om kejsar 

Augustus som person. Hans liv som kejsare varade till 14 e.Kr. Han dog på Nola under sitt 

sjuttiofemte år, efter att ha haft makten över riket i nästan ett halvt sekel.56 Inte bara Encyclopædia 

Britannica talar om kontrasterna i hans personlighet, mellan hans yngre år och hans äldre. 

Nationalencyklopedin skriver följande: 

Vid sidan av den verbala framställningen i självbiografin har vi en omfattande 

dokumentation i bilder. Den avslöjar en märklig utveckling, från en övermodig tonåring, 

besluten att hämnas mordet på adoptivfadern, till en betänksam, anspråkslös landsfader.57 

                                                        

52 Nordisk familjebok 1876, s. 1335. 

53 Nordisk familjebok 1876, s. 1335. 

54 Encyclopædia Britannica 1892, s. 80. 

55 Encyclopædia Britannica 1892, s. 80. 

56 Encyclopædia Britannica 1892, s. 80. 

57 Nationalencyklopedin 2016. 
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Att Augustus personlighet var komplex konstaterar nästan alla uppslagsverken, och det skapar en 

del huvudbry. De tycks ha svårt att få grepp om hur han gick från en mördare till en lugn och 

sansad kejsare. Nationalencyklopedin talar om en man som utvecklats, och bestämt sig för att det 

skulle vara slut med självförhärligandet, samt skriver att hans omformade romerska imperium 

bestod i flera århundraden58. I Nordisk familjebok rundar de av Augustus plats i verket, genom att 

skriva att han inte må ha varit ett lysande snille, men att han hade ett ovanligt klokt huvud och en 

praktisk blick för vad hans tid och rike behövde. Han var en framstående statsman, även om han 

inte var stor som härförare.59  

Historien bryter med all rätt stafven över den grymme triumvirn; men blodtörst var ej ett 

grunddrag i A:s karaktär, hvilken tvärtom utmärktes af mildhet och människovänlighet. 

Hans skapelse var en världshistorisk nödvändighet, som, låt vara med förändringar, varade 

till forntidens slut.60 

 

 

KEJSAR NERO 

                                                        

58 Nationalencyklopedin 2016. 

59 Nordisk familjebok, uggleupplagan 1904, s. 416–417. 

60 Nordisk familjebok, uggleupplagan 1904, s. 417. 
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Bild 3. Tolkning av kejsare Nero, baserad på byster av denne.  

Av Susanna Rodling. 

Nero, Claudius Domitius Caesar, a celebrated Roman emperor, son of Caius Domitius 

Ahenobarbus and Agrippina the daughter of Germanicus. He was adopted by the emperor 

Claudius, A.A. 50, and four years after he succeeded him on the throne. In the beginning 

of his reign he showed several marks of the greatest kindness and condescension, affability, 

complaisance, and popularity. 

The object of his administration seemed to be the good of his people; and when he was 

desired to sign his name to a list of malefactors to be executed, he exclaimed, Would to 

heaven I could not write! He hated flattery; and when the senate had liberally commended the 

wisdom of his government, he desired them to keep their praises till he deserved them.61 

Inledningen till artikeln om Nero i Encyclopædia Britannica från 1823, ger oss en fin bild av en ung 

och oskyldig pojke som hyllades av folket. Detta är en mycket ovanlig bild som man inte möter 

alltför ofta. Även Nordisk familjebok från 1887, vill i början berätta om Neros identitet och talar om 

den miljö han var uppväxt i, och att han mycket väl kan ha ärvt ”onda böjelser” från sina föräldrar.62 

Trots en del hårda ord mot pojken visar de på sympati och någon typ av förståelse när de skriver:  

Tidens luft var mättad med skadliga inflytelser, och lifvets pröfningar på kejsartronen voro 

mer än tillräckliga att i grund förstöra ett viljesvagt och njutningslystet barn.63 

                                                        

61 Encyclopædia Britannica 1823, s. 763. 

62 62 Nordisk familjebok 1887, s. 988. 

63 Nordisk familjebok 1887, s. 988. 



22 

 

Precis som Nordisk familjebok behandlade Caesar, behandlar de Nero. För att påminna er, fick 

encyklopedierna en ny standard under 1700-talet, där man bland annat lade fokus på den 

humanistiska vetenskapen. I detta verk ville man finna och ge en förklaring till varför Nero var 

som han var, och fäller in kommentaren om miljöns inflytande på formandet av dennes 

personlighet. Nationalencyklopedin förstärker detta genom att skriva: ”Neros uppväxt präglades av den 

viljestarka och hänsynslösa modern Agrippina d.y., som kejsar Claudius äktade år 48.64” I Uggleupplagan från 

1913 står det att Nero, under sin allra tidigaste barndom, uppfostrades av sin faster, i ett hem vilket 

inte var särskilt bra, och som var ännu sämre för den ovälkomne brorsonen.65 

Detta är det ”snällaste” ni kommer få läsa om Nero baserat på uppslagsverk. Encyclopædia 

Britannica skriver att Neros förmågor endast var artificiella, och att hans sanna natur visade sig när 

han gjorde sig fri från sin moders grepp, för att sedan ge order om att hon skulle mördas.66 Denna 

barbariska handling kan förvåna en, skriver de, men Nero hade hängivna anhängare vilka stöttade 

honom. När han sedan förklarade för senaten och folket, att han gjort detta för att rädda sig själv 

från undergång, applåderades han. Det de inte visste var att detta bara var början, snart fick även 

många av hans hovmän gå döden till mötes. På nätterna brukade Nero besöka de allra värsta 

krogarna, och alla de platser Rom tillhandahöll för diverse utsvävningar. Till följd av detta beteende 

betedde han sig även illa mot folk han mötte på gatan.67 Som ni kan se ägnar sig inte Encyclopædia 

Britannica åt att förklara varför Nero agerade som han gjorde. De fokuserar mest på att ta upp saker 

utan att ange en bakgrund, en orsak. 

1961 är året för Lilla Focus, där man inte tillägnar Nero några positiva ord alls. Vilda 

utsvävningar, moders-, styvbroders-, och hustrumördare, förföljelse av kristna och självmord efter 

uppror, är de beskrivningar vi får möta av kejsar Nero. Jag vill stanna upp lite vid mordet på 

Agrippina, Neros moder. Alla källor tar upp denna händelse, men ytterst få ger en bakgrund till 

varför han mördade henne. Läser man enbart det som står i uppslagsverken framstår Nero 

självfallet som en galning som hade ihjäl sin mor av galenskap och maktlystenhet. Vi möter dock 

vissa ord som insinuerar att modern bar en del skuld till Neros beteende. Nordisk familjebok tar upp 

Agrippinas väg till makten genom att gifta sig med kejsar Claudius, och få denne att adoptera 

                                                        

64 Nationalencyklopedin 2016. 

65 Nordisk familjebok, uggleupplagan 1913, s. 788–789. 

66 Encyclopædia Britannica 1823, s. 763. 

67 Encyclopædia Britannica 1823, s. 763. 
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hennes son Nero. De berättar också om hennes inflytande på kejsaren, övertalningskonsten hon 

använde sig av, att hon förgiftade sin make, samt att hon kanske hotat Nero med att Britannicus 

(Neros halvbroder och egentligen den rättmätige arvingen till tronen) skulle ta dennes plats.68 

Nordisk familjebok talar också om de samvetskval som plågade kejsaren, och också drev honom till 

att söka tröst i nöjen och framträdande på scen.69 Uggleupplagan talar också om Neros förkärlek till 

de skönare konsterna, såsom exempelvis dans och sång. Hela hans uppfattning var estetisk, vilket 

dock resulterade i att han inte hade någon känsla för vad som var rätt och fel, gott och ont.70 Lilla 

Focus tar inte upp någonting kring Neros kärlek till det estetiska, och Encyclopædia Britannica skriver 

att de gånger då Nero klev upp på scenen så var det som de allra elakaste karaktärer. De berättar 

att han satte sig på stränga dieter för att bli en storslagen sångare, att hans privata skådespel ofta 

var oskyldiga men inte uppskattades av vissa, att detta eskalerade, precis som mycket annat, samt 

att hans utsvävningar började gå alldeles för långt.71 Nationalencyklopedin talar också om detta, varken 

som särskilt negativt eller positivt: 

Den icke obegåvade Nero var lika makthungrig och amoralisk som modern, men hans 

dominerande lidelse var önskan om erkännande som konstnär, något som drev honom ut 

i konflikter. Att skriva dikter och framföra dem privat eller att uppträda som 

kappkörningskusk var inte okänt inom högadeln; att kejsaren gjorde det offentligt ansågs 

djupt opassande.72 

Branden i Rom (som ni kan läsa om nedan) bröt ut, och trots Neros försök att återuppbygga staden 

gjorde han sig ännu mer impopulär, då han även byggde sitt mycket påkostade ”gyllene hus”*. Det 

började konspireras mot Nero, skriver Encyclopædia Britannica. Många avslöjades dock, och de 

bestraffades, hårt. Galba var emellertid en man vilken lyckades bättre med sitt försök att få bort 

Nero från makten. När Nero fick reda på Galbas sammansvärjning utropade Galba sig själv till 

kejsare. Senaten ville att tyrannen Nero skulle släpas naken genom Rom, bli piskad till döds och 

sedan kastas ned för Tarpeiska klippan som den värsta av ogärningsmän. Nero lät inte detta ske, 

han tog istället livet av sig vid 32 års ålder, år 68 e.Kr., då han suttit på tronen i tretton år och åtta 

månader. Rom fylldes av jubel. För att uttrycka sin glädje ytterligare bar folk hattar som slavar 

                                                        

68 Nordisk familjebok 1887, s. 989. 

69 Nordisk familjebok 1887, s. 990. 

70 Nordisk familjebok, uggleupplagan 1913, s. 788–789. 
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normalt bar när de fått sin frihet. Alla gladdes dock inte över Neros bortgång, och de prydde dennes 

statyer med blommor. Många inbillade sig också att han inte var död, utan att han skulle återkomma 

och hämnas på sina fiender.73 Nordisk familjebok skriver att när Nero kom hem till Rom (efter en 

resa till Grekland), nåddes han ”äntligen av hämnden” (för att uttrycka det med deras ord). De 

skriver att alla nyheter och budskap om uppror gjorde att Nero tappade all besinning. Senaten och 

pretorianer övergav honom, och han flydde till ett hus där han tog livet av sig med hjälp av en 

frigiven.74 Nationalencyklopedin skriver inte särskilt mycket om slutet för Nero, men de berättar att 

Nero tappade greppet om verkligheten. 75 Encyclopædia Britannica rundar av med dessa ord om 

kejsaren: 

 It will be sufficient to observe, in finishing the character of this tyrannical monster, that 

the name of Nero is even now used emphatically to express a barbarous and unfeeling 

oppressor. Pliny calls him the common enemy and fury mankind; and so indeed he has 

been called by all writers; who exhibit Nero as a pattern of the most execrable barbarity 

and unpardonable wantonness.76 

Vilka ställer sig i konstrast till Nordisk familjeboks avslutande ord: 

Märkligast är, att mängden i Rom saknade honom efter döden. Hans frikostighet torde icke 

hafva varit den enda anledningen till massans ynnest; hon synes hafva på sitt sätt älskat den 

från början så lofvande och huldrike fursten, hvilken för öfvrigt var värst mot de store.77 

 

2.2 Hur framställs Gallerkrigen, Pax Romana och Roms brand? 

GALLERKRIGEN 

Nordisk familjebok skriver att Caesar fick tillfälle att förstora sitt fältherrerykte genom att ta sig an 

Gallien. Hans båda motståndare Cicero och Cato, lyckades han avlägsna under lämpliga 

                                                        

73 Encyclopædia Britannica 1823, s. 764. 

74 Nordisk familjebok 1887, s. 991. 

75 Nationalencyklopedin 2016. 

76 Encyclopædia Britannica 1823, s. 764. 
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ädelstenar och andra dyrbara ting. Det skall ha varit så pass stort att det fanns konstgjorda sjöar, ängar och skogsdungar. 
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förevändningar, innan sin avresa. För att tala med Nordisk familjeboks ordval, beskrev Caesar 

fälttåget i Gallien på ett mästerligt sätt, och efter nio år av blodiga strider, stora svårigheter och 

faror, lyckades han med ”[…] öfverlägsen fältherreskicklighet bringa kriget till slut och lägga hela Gallien såsom 

en tryggad besittning under Roms välde. Äfven utom Galliens gränser spridde han skräcken för de romerska 

vapnen.78”79 Trots denna ganska brutala text (att lägga Gallien under sig kostade otroligt många liv), 

framstår den romerska skräcken som någonting bra. Sympatin förefaller Caesar (”stora svårigheter och 

faror”), inte folket denne slaktat och förslavat. Gallerkrigen var också någonting som Lilla Focus 

tyckte var tillräckligt viktigt att nämna gällande Caesar: 

Från Gallien, där han var ståthållare 58–49, gick han, efter en brytning med Pompejus, med 

sina trupper över gränsfloden Rubicon o. besatte Italien.80 

Encyclopædia Britannica har, inte helt förvånande nog, ägnat tid åt att beskriva alla de slag vilka ingår 

under ”Gallerkrigen”. De inleder denna text med: 

It is not our object to describe in detail the marvellous work which occupied Caesar for 

the next eight years. No part of his life has been written with greater fulness, nor is there 

any for which we possess more abundant material.81 

Man talar om hur Caesars mästerliga kampanj bidrog till att öppna upp ländernas ögon för Rom, 

och att civilisationer utvecklades. Man talar om en del av Caesars nederlag och hur han förslavat 

folk, men ändå lyckas de berätta historien om Gallerkrigen så att man skall tycka att Caesar var en 

fantastisk general och ledare. Han var någon som satte barbarerna på plats, och gav dessa en chans 

att få tillhöra någonting större (nämligen romarriket). Någon revolt från Gallien kom aldrig efter 

deras nederlag, och man skriver att de blev rika och nöjda medlemmar av det romerska riket. Samt 

att dessa var mycket imponerade över romarnas språk, civilisation och lagar. 82  Någon falsk 

blygsamhet existerar då icke i detta verk, och detsamma ser vi gällande det andra vi fått läsa om 

Caesar. Nationalencyklopedin bär enbart på dämpad information kring händelsen. Har man under 

senare år börjat inse att historien om Gallerkrigen kanske överdrivits en aning? Gallerkrigen 
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80 Lilla Focus 1961, s. 126. 
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26 

skildrades av Caesar själv i sina romaner, vilket gör att sannolikheten för överdrift och 

informationsförvrängning ökar. Det är inte förrän i vår tid som man börjat hitta nya fysiska bevis 

för Caesars härjningar, och har alltså tidigare för det mesta gått efter vad han själv skrivit om 

händelsen. 

 

PAX ROMANA 

Året 1876 i Nordisk familjebok skriver de att den djupt skakade romerske staten uppskattade 

Augustus tid vid makten, då han bringade riket lugn och trygghet. Gränserna skyddade han genom 

militärkolonier och krigshärar, vilka var förlagda i fasta ståndläger.83 Det talas ännu inte om den 

hundraåriga fredsperioden i Rom, Pax Romana. Däremot berättas det om hur Augustus vårdade sitt 

kejsardöme, att han inte gillade krig och att han enbart krigade när han behövde, han gjorde inga 

nya erövringar. Han tog tag i provinserna, gjorde slut på utpressning och skapade ett nät av vägar. 

Detta resulterade i blomstrande handel, och romarna levde i fred och ordning.84  Detta beskriver 

tiden under Pax Romana, men den perioden har ännu inte fått en titel. Uggleupplagan från 1904 skiljer 

sig inte särskilt mycket från den tidigare, men de har lagt till information. Tidigare har vi fått veta 

vad han gjorde för freden och ordningen i riket, och här har man adderat att Augustus organiserade 

en kår på 7000 man, vilka agerade brand- och patrulleringsmanskap i huvudstaden.85  Även Lilla 

Focus nämner händelser från denna tid, dock är inte de heller angivna under Pax Romana. De 

skriver: ”A. organiserade romarväldet, sanerade finanser o. rättsväsen, understödde kulturen (den litterära 

”guldåldern”) o. dyrkades som gud, år 27 benämnd A. (lat., ”upphöjd”).86 Allt detta ställer sig i kontrast till 

Nationalencyklopedin som inte låtit den romerska freden ta upp särskilt mycket plats alls. Om man 

slår upp ”Pax Romana” finner man denna information rörande Augustus: 

Pax Romaʹna (latin, ’den romerska freden’), propagandaterm för den period av inre fred 

som rådde i romerska riket från Augustus till Marcus Aurelius (27 f.Kr.–180 e.Kr.).87 
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Under uppslagsordet Augustus finner man inte särskilt mycket mer, faktum är att orden Pax Romana 

inte ens nämns vid. Det närmsta man kommer den romerska freden är följande: 

I diktverk (Horatius, Vergilius), i arkitektur och konst, som alltmera präglades av en 

integrering med den hellenistiska kulturen, lades ett nytt opinionsskapande bildspråk fram 

för hela imperiet. Där underströks romarrikets historiska och civilisatoriska uppgift, 

fredens välsignelser och Augustus förtjänster om den fred som i varje fall Italiens folk 

kunde njuta av.88 

När kom denna abrupta brytning i uppslagsverken gällande freden i Rom? Det är dessvärre 

någonting jag inte har svar på. Så sent som år 1999 i Bonniers världshistoria 5, tillägnas ett helt kapitel 

denna tidsperiod, där man mer ingående beskriver vad kejsaren gjorde och ville uppnå. På Wikipedia 

kan man idag (2016-05-06) läsa om Pax Romana som ett uttryck för den fred som rådde i romarriket 

under en viss period.89 Källorna som styrkt detta är däremot Nordisk familjebok från 1915 och Store 

norske leksikon som gavs ut 2005–2007. Verken är som till synes äldre än Nationalencyklopedin. 

 

BRANDEN I ROM 

Nero stod enligt Encyclopædia Britannica från 1823, bakom branden i Rom. Ingen tvekan om saken, 

ingen diskussion bakom. De skriver följande: Nero hade hört om brännandet av Troja, och önskade 

att få återskapa den sorgliga scenen. Detta resulterade i att han startade bränder på olika platser i 

Rom. Eldsvådan spred sig snabbt, och den härjade i staden under nio dagar. Resultatet var 

förödande, och allting var övergivet. Det enda som hördes var mödrars klagosånger över barnen 

de förlorat till lågorna, jämmer från de döende, och fortsatta ras från byggnader. Nero var den enda 

som gladdes åt detta elände, och han tog sig upp i ett högt torn för att framföra förstörelsen av Troja, 

med sång och lyra. Han hade (åter)skapat en fruktansvärd scen, framdriven av sitt barbari.90 Nordisk 

familjebok och Uggleupplagan berättar samma historia, men de skriver att ryktet påstår att det var Nero 

som låg bakom branden. De skriver att om man ser på fallet med en opartisk blick, så torde inte 

Nero vara skyldig. Detta grundar sig i att han inte skulle velat förlora så många konstskatter som 

                                                        

88 Nationalencyklopedin 2016. 

89 Wikipedia 2016. 

90 Encyclopædia Britannica 1823, s. 763–764. 



28 

försvann på grund av dådet,91 ”Misstanken mot de kristne torde hafva blifvit väckt hos allmänheten.92” I Lilla 

Focus anser man att Roms brand är tillräckligt viktig för att ta med i den korta beskrivningen av 

Nero. ”Misstänkt för att ha anlagt Roms brand år 64.93” Som vi kan se framställs han även där som 

misstänkt, men inte dömd. 

I Nationalencyklopedin finns inte branden i Rom med, varken som egen rubrik eller i artikeln om 

Nero. Detta är märkligt, då det trots allt var en så pass stor händelse att den angetts i alla de andra 

uppslagsverken vi tittat på, och än idag tas upp i historietidningar och modernare litterära verk. 

Wikipedia har en svensk artikel som grundas på den engelska artikeln om Roms brand, och där 

finns den fakta jag förväntade mig att finna på Nationalencyklopedins hemsida. Varför denna avsaknad 

av information om en viktig händelse?  

Vi kan se hur informationen som angetts om branden hänger ihop med livs- och 

identitetsbeskrivningarna ovan. Då Nero framställs som en galen och ond människa i Encyclopædia 

Britannica, måste han såklart vara skyldig till branden med, enligt dem. 
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3.0 Slutdiskussion 

Kultur spelar en viktig roll i tolkandet av källor, men det är inte det enda vi behöver fundera över 

när vi studerar dem. Hur många källor är egentligen manipulerade under tidens gång? Och vilka 

går att lita på? Romarnas historia kanske är glorifierad för att man vill efterlämna ett okränkbart 

arv? Ibland påverkar författarnas åsikter deras texter mycket mer än vad man tror, och både läsarens 

och författarens etniska bakgrund spelar in i hur man tolkar källorna.  

Minnet är selektivt och så är också informationen man vill ta med i de texter man skriver. När 

vi läser brev från människor 2000 år tillbaka i tiden får vi en inblick i deras känslor. En sådan källa 

är absolut till nytta för att förstå vilken inverkan exempelvis Caesars makt hade på människor 

omkring honom, men den är också selektiv. Personen i fråga kanske inte tyckte om honom, och 

då kommer den inte heller att ta upp de goda ting Caesar gjort. Nyttig kunskap att bära med sig när 

det gäller att slå i uppslagsverk från vår del av världen är att ständigt ha i åtanke att verken kanske 

är aningen överdrivna och att romarna inte var precis som de beskrivs. 

Att vi möter tre starka och komplexa karaktärer är det dock ingen tvekan om, och jag tror att ni 

finner det lika lätt som jag att förstå varför deras avtryck i historien finns kvar än idag. Den struktur 

jag valt att använda mig av i denna diskussion baserar sig på att vi utgår från några fasta punkter. 

Dessa punkter kommer vara källorna i sig. Jag har lagt dessa som underrubriker för att få någon 

slags struktur, även om källorna på vissa ställen kommer flyta in i varandra. 

 

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA 

Under senare delen av 1800-talet kom naturalismen att påverka litteraturen i Europa. Det litterära 

programmet skall ha formulerats av Émile Zola (dock ej utan föregångare), som kallade sig 

naturalist ”och markerade därmed sin anslutning till en positivistisk livsåskådning, där det inte räknas med någon 

annan verklighet än den fysiska och fysiologiska.94”. Som romanförfattare utvecklade han naturalismen 

ytterligare, och skulle jobba på ett sätt som liknade vetenskapsmannens. ”[…] registrera verkligheten 

med största möjliga sanningskärlek och skärpa och anställa ”experiment” med sina gestalter, dvs. demonstrera att 

deras beteende i alla situationer var strängt orsaksbundet.” 95  Vi kan tydligt se influenser av detta i 

uppslagsverk som exempelvis Encyclopædia Britannica, vilket är det verk som avviker mest från de 
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andra, med tanke på dess icke objektiva syn. Det som de har skrivit om Caesar står som ett tydligt 

exempel på att de valt att döma honom utan att ge honom och hans samtid en objektiv och kritisk 

syn. Varför hyllar de denne man? Caesar var den första att försöka erövra Storbritannien, men 

lyckades inte fullt ut. Resultatet av Caesars erövring(ar) var bland annat början av en kungatid och 

influerad politik.96 Anser man att det är tack vare Caesar man har den kultur man har? Jag har inga 

svar på detta, utan kan bara spekulera och ställa fler frågor. Varför skiljer sig ett engelskt verk åt 

från ett svenskt, när de kommit ut under ungefär samma tid? Drabbade naturalismen Storbritannien 

”hårdare” än Norden?  

In this sketch of Caesar’s life we have found but little to blame, and have been able to add 

few shadows to the picture. The stories which the jealousy of contemporaries have 

preserved against him are too frivolous to be recorded, while the dignity, sweetness, and 

nobleness of his character cannot be concealed. We have preferred rather to attempt to 

construct from very imperfect materials some faint resemblance of the marvellous 

personality of him whom the genius of Shakespeare rightly recognized as “the foremost 

man of all this world.”97 

 

Som ni kan läsa i citatet ovan, framställs han här som en komplex man, vars identitet är svår att få 

grepp om. Men förutom det ville Encyclopædia Britannica framhålla att Caesar var den största mannen 

under antiken. Enligt dem skall studier ha styrkt att hans storhet inte har överdrivits, och att ju mer 

de begrundat hans jobb, desto mindre kan de klandra eller kritisera honom. Vi får veta att Rom 

börjat falla, under vikten av sin egen storhet, som de uttrycker det. Men Caesar var där för att träda 

i kraft. 98  

Encyclopædia Britannica tycks ha för avsikt att sprida mer information om det anglosaxiska stoffet 

än om världen, och blev inte mer internationell förrän under 1900-talet.99 Det verk vi tittat på är 

från sent 1800-tal (förutom det som använts till Nero, vilket är från 1823). Kan det vara för 

spridandet av internationell kunskap som de valt att ta med alla tre kejsare? Känner de någon slags 

anknytning till Caesar för att han var en mycket stor gestalt som trots allt gjorde sig känd genom 

bland annat Gallerkrigen? Fascinationen över Caesar kan jag inte förklara, och inte heller ”hatet” 

för Nero. Hat kan kännas lite grovt, men trots allt sågar de honom vid knäskålarna. Som vi sett har 
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de gett honom en fin inledning, för att sedan smutskasta honom – nästan som manuskriptet till en 

film, där personen är dum från början och blir god i slutet, fast helt tvärtom. De anklagar honom 

för att ha orsakat den fruktansvärda branden som ödelade stora delar av Rom, och talar om hans 

hybris som flyter ihop med galenskap. Jag har svårt att förstå varför de dömt honom till någonting 

som det inte finns bevismaterial för (eller emot). Behövde man ha en färdig berättelse i ett 

uppslagsverk? Var man tvungen att ta en sida och hålla fast vid den utan att visa på osäkerhet i sitt 

material? 

Den mest objektiva texten vi möter från Encyclopædia Britannica är den om kejsar Augustus. Jag 

får känslan av att de försöker måla upp en bild av denne man, som en stor (och hämndlysten) ledare 

vilken är redo att axla Caesars arv, men de gör det inte utan att berätta om blodet på hans händer. 

Detta är också den text som överlag stämmer bäst överens med de andra källorna vi tittat på. Mest 

fokus ligger dock på hans relation till Antonius och de liv de tog, medan fredsperioden tycks 

uppfattas nästan som tråkig och inte riktigt värd platsen i boken. 

Encyclopædia Britannica är ett mycket stort uppslagsverk, och också ett med väldigt lång historia. 

Trots andra uppslagsverk från ungefärlig samtid skiljer sig de svenska och det brittiska åt. 

Anledningen till detta kan jag inte finna någon konkret historisk händelse som ligger bakom, 

däremot tror jag att miljö och kultur påverkat. Idag kan vi tycka att det inte är särskilt långt till 

Storbritannien, vi sätter oss på ett flyg och är där på någon timme. Under 1800-talet var det inte 

riktigt lika enkelt att transportera sig, och detsamma gäller även för nyhetsflödet. Det har hänt 

otroligt mycket med tekniken under de senaste hundra åren, och vi bör ha detta i åtanke när vi 

jämför verk mellan olika länder. En nyhetsapp i mobilen som du kan kolla och få uppdaterad 

konstant, har inte ens någonting att jämföra sig med från förr. Jag tänker mig att nyheter om att 

exempelvis en källa från antiken ändrar sig, hade en lång färdtid innan den informationen nådde 

ett annat land. Och som jag nämnde tidigare; miljö- och kulturpåverkan har också ett finger med i 

spelet. Tänk bara på alla som lever under extremt kontrollerade och konservativa förhållanden. Det 

finns inte en chans att kunna ändra på information. Kontrollerades kanske skrifterna av någon 

under 1800-talet? 

 

NORDISK FAMILJEBOK OCH UGGLEUPPLAGAN 

Nordisk familjebok bjuder på intrycket av att man hade mer information i gamla uppslagsverk än vad 

man har idag (då menar jag fysiska). Detta får mig att undra om det är digitaliseringshysterin vilken 

ligger som orsak till detta. Allting idag skall vara så smidigt, komprimerat och praktiskt som möjligt 

– ”Ha allting samlat på ett ställe!”, vilket orsakar att allt fler fysiska uppslagsverk övergår till ett digitalt 
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format. Börjar böcker tappa sitt värde, nu när man överlåter större informationsmängd till Internet? 

Romaner klarar sig än så länge ganska bra, då många tycker att det är mysigt att sitta och bläddra i 

en bok. Men litteratur som skall sprida nyheter och information överlåts allt mer till vår digitala 

värld. Jag stöter alltför ofta på stavfel och särskrivningar i nätbaserade artiklar, vilket får mig att 

fundera på om det är för lätt att sprida information via Internet? Åtminstone förr hade man alltid 

korrekturläsare av verk, men idag då det är lätt att gå in och redigera det man publicerat, får jag 

uppfattningen om att man kanske inte är lika noggrann med den text man lägger ut. Detta får mig 

att ifrågasätta det förtroende många av oss har gällande våra moderna medier, och uppslagsverk. 

Någonting annat som jag ser en markant skillnad på är att man i Nordisk familjebok tycks ha en 

klar bild av Augustus som person, och man avslutar hans text med att ge en (visserligen lättare) 

beskrivning av honom. Varför anser man då idag att han var mer komplex, att det är svårt att få ett 

grepp om hans personlighet? Kan det hänga ihop med det överdrivna beteendet vi har idag att sätta 

etiketter och diagnoser på allt och alla? Idag skall vi vara analytiska och förstående, vilket kanske är 

ett resultat av hur Sverige utvecklats under de senaste hundra åren. Varje årtionde har någonting 

historiskt att bjuda på, och för att kunna finna svaren på beteenden och analyserande, bör man 

sätta sig ned och granska år efter år, vilket skulle resultera i mer av ett uppslagsverk än en kort 

avstickare i en C-uppsats. På tal om analysering av individen i sig, kan vi redan här se hur de granskat 

Neros uppväxt och skriver att miljön mycket väl kan ha påverkat honom som individ. Vi får här 

inte glömma att stora namn, exempelvis Sigmund Freud* hade en stor inverkan på den 

västerländska kulturen under början av 1900-talet, och jag tror att man medvetet eller ej har 

påverkats av ett nytt sätt att tänka. Psykologins kraft är starkt, och så är även mode och trender, 

inte bara inom kläder, utan inom vetenskap, filosofi och allting därtill. Jag påstår inte att Freuds 

psykoanalys är det som ligger bakom granskningen av en kejsare i ett uppslagsverk, det jag menar 

på är att det fanns stora tänkare som inte nödvändigtvis hade någonting med ett uppslagsverk att 

göra, men som påverkat sin samtid och de människorna vilka sitter som ansvariga bakom texten i 

en bok. 

 

LILLA FOCUS 

Lilla Focus bjuder inte på långa beskrivningar, men detta är ett sådant fall som jag talar om i 

inledningen, nämligen när man måste få med den viktigaste informationen om en person på så få 

tecken som möjligt. Levnadsåren och det fullständiga namnet anges för samtliga. Om Caesar 

skriver man, vilket jag också varit inne på tidigare, mest om dennes erövringar och politiska 
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positioner. Däremot använder de sig aldrig av titlar i texten. Man skriver vid ett tillfälle att han var 

”ensam vid makten”100, men man nämner aldrig orden ”diktator” eller ”envåldshärskare”. Då Lilla 

Focus är en variant av Focus, tog jag reda på ifall Focus från 1958 (som innehåller mer information) 

nämner någon titel på Caesar, vilket den också gör. Där förekommer bland annat ordet ”diktator”. 

I den boken får man också veta att Caesar var genial och även en duktig författare. 101 Lilla Focus 

med sin mycket korta beskrivning av Caesar har gjort att den framstår som mycket mer objektiv 

än den något längre i Focus från 1958. 

Gällande Augustus talar man om att han var Roms första kejsare, dyrkades som gud, och att 

han var Caesars adoptivson. De talar även om hans anknytning till Antonius, och att Augustus 

organiserade romarväldet. Precis som Caesar tar man upp någonting som bryter av mot krigandet 

och politiken, nämligen att Augustus understödde kulturen och att denna tid kallas ”den litterära 

guldåldern”.102 Under Caesar skriver man om två verk han gav ut, nämligen De bello gallico (Om kriget 

i Gallien) och De bello civili (Om inbördeskriget).103 Detta är någonting jag finner märkligt, då man inte 

nämner några som helst kulturella drag i texten om Nero. Vilda utsvävningar och mord står under 

dennes namn, trots att han var den som tycks ha hängivit sig mest till de estetiska formerna.  

 

NATIONALENCYKLOPEDIN 

Denna punkt vävs redan in under de föregående, men det kommer ändå bli ett litet stycke att läsa 

här. Nationalencyklopedin har förvånat mig över bristen på information. Anledningen till att det fattas 

fakta om exempelvis Roms brand och Pax Romana är för mig oförståeligt, speciellt då andra 

encyklopedier i vår tid innehåller dessa ting. För att ta reda på lite mer kring NE.se tittade jag bland 

annat på vad de säger om sina egna källor. Källorna de använder sig av är skrivna av så kallade 

”ämnesexperter”, vilka i sin tur har egna källor.104 Jag finner detta aningen oroväckande, då alltför 

                                                        

100 Lilla Focus 1961, s. 126. 

101 Focus 1958, s. 314. 

102 Lilla Focus 1961, s. 47. 

103 Lilla Focus 1961, s. 126. 

104 Nationalencyklopedin 2016. 

* Sigmund Freud (1856–1939) var en österrikisk läkare, neurolog, författare och forskare. Han har haft stor betydelse 
inom psykologin och grundade psykoanalysen. 
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många har kallat och kallar sig för ”expert” på olika områden, och visat sig ha egna åsikter som inte 

stämmer överens med historien.* Vissa av artiklarna har däremot författarnamnet publicerat, vilket 

gör att man själv faktiskt kan kolla upp personen i fråga. Någonting annat vilket jag vill 

uppmärksamma er på, är att NE.se inte heller publicerar datumet då artikeln är skriven. Detta 

förklaras som att det, för att göra en lång historia kort, är för bökigt.105 Utöver dessa källkritiska 

granskningar tycker jag att Nationalencyklopedin har kommit med en objektiv synvinkel än de andra 

verken, åtminstone överlag, vilket jag tror är ett resultat av tidens gång.  

 

AVRUNDNING 

”Caesar? Var det han som dödade Jesus?” sade en vän till mig bara häromdagen. En vän i samma ålder, 

med 24 år på nacken, men utan kunskap om ett av världens största namn. Klandrar jag henne? Nej, 

även om jag inte kunde låta bli att dra en aning på smilbanden. För mig är det självklart vem Julius 

Caesar var, men all denna information om en man med en fantastisk historia kan vara mycket 

vilseledande och förvirrande, vilket jag tror att ni också kanske tycker efter denna undersökning.  

Att Caesar var en komplicerad man är någonting alla uppslagsverk fasthåller vid. Huruvida han 

gjorde saker och ting för sin egen vinning, eller bara för folket är ofta omdiskuterat. Faktum är att 

det inte går att bevisa det ena eller det andra. ”Superstjärna”106 kallas han ibland i modernare texter, 

trots sin blodiga väg till makten. Han tog upp många sidor i uppslagsverk redan under 1800-talet, 

och idag tar han upp ännu fler. Källmaterialen har utökats, nya spekulationer har framkommit och 

konsten att publicera information på nätet bringar lätthet i att publicera utökade versioner av denna 

mans historia. Caesar är en figur som ofta har ett gott rykte om sig. Han var en stor ledare, och det 

får mig att undra om det är lättare att göra Caesar till en vän än fiende? Med det menar jag att när 

en person är omtyckt av många, tror jag att de åsikter som pekar på någonting annat än bra ting, 

kan komma i skymundan på grund av rädsla för att få avslag och hamna utanför. Att ens ”negativa 

syn” inte accepteras av omvärlden. Jag märker själv, som är intresserad av Caesars historia och som 

har honom som ”favoritdiktator”, inte alltid vill ta in negativ information om honom (detta har 

                                                        

105 Nationalencyklopedin 2016. 

106 Rendsmark 2008, s. 28. 

* Ett exempel på detta är fallet med David Irving som nästan fick igenom teorin om att gaskammare aldrig existerade 

under Andra världskriget. 
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självfallet inte påverkat detta arbete). Tycker man om någonting eller någon vill man inte höra 

någonting ont om det/denne, och gör man det ställer man sig per automatik i försvarsposition.  

Augustus är ett namn som jag tror att många förknippar med kristendom, då de mycket väl kan 

ha stött på honom i Bibeln eller i andra kyrkliga sammanhang. Han har alltså levt kvar genom andra 

verk än ”bara” romerska. Precis som sin adoptivfader framstår han som komplicerad, eller komplex, 

som jag skrivit så många gånger. Man är dock överens om att han var en bra man, trots blodet på 

sina händer från de tidigare åren i livet. Överlag känns Augustus som en mellanfigur, eller som 

mellanbarn ofta upplever sina liv, nämligen att de inte får den uppmärksamhet de förtjänar. Jag ser 

själv, på just detta dokument, att Augustus inte tar lika mycket plats som de andra två herrarna. 

Detta beror inte på att jag inte finner denne man intressant nog att berätta om, utan det betyder 

bara att informationen kring honom är aningen fattig jämförelsevis. Jag tror att en fredsperiod som 

Pax Romana ansens vara värd att nämnas, men att man hellre berättar om exempelvis krig, då dessa 

”resulterat i mer ting”. Det är inte för inte som de inledande raderna om honom alltid innehåller 

”son till Caesar”. 

Nero, en man som är dömd att bära dumstrut, bildligt talat. Han framstår idag mer som en 

historisk ondskefull clown man kan skratta åt, än en kejsare från romartiden. För att styrka detta 

vill jag visa på en artikel jag stötte på. Titeln lyder: Möt kejsar Nero: Konstnären från helvetet107. När man 

klickar sig in på artikeln har man redan fått bilden av denne man uppmålad för sig. Man går in för 

att personen i fråga inte är bra (medvetet eller omedvetet), och ger honom inte en chans att visa 

någonting annat heller. Det är lätt, alldeles för lätt, att dra en röd tråd från kejsarens unga år då han 

har ihjäl sin moder, till det att han slutligen fått stora delar av folket emot sig och han tar livet av 

sig. Detta utan att ha sett helheten, och tagit en titt på bakgrundsfaktorerna till händelserna. På sätt 

och vis känns Neros historia ibland fiktiv, då jag får känslan av att hans livspussel lagts på plats utan 

att se efter om bitarna verkligen hör ihop. Bara för att han eventuellt var otrevlig mot människor, 

höll på med vilda utsvävningar och gjorde som han själv ville, betyder det icke att det är bevis nog 

för att han skulle vara skyldig till ett dåd som exempelvis Roms brand. Encyclopædia Britannica är 

dock säker på sin sak och har stämplat Nero som ett monster, en bild som modifierats aningen 

under tiden, men som i grund och botten är densamma som för nästan 200 år sedan. Denna 

föreställning om kejsaren förstärks ytterligare om man läser i Norstedts uppslagsbok från 2007, där 

                                                        

107 Världens historia 2016. 
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ordet som kommer efter Nero är ”neronisk”. Beskrivningen till detta ord lyder som följande: ”Grym 

o tyrannisk (som Nero).”108 

Någonting samtliga herrar åtminstone har gemensamt, utöver att de härskat över romarriket, är 

att alla har haft så pass stora personligheter att de lämnat avtryck, vilka varat i omkring 2000 år i 

mänsklighetens historia. 

 

3.1 Sammanfattning av resultat 

För att besvara mina frågeställningar mer tydligt, utan en diskussion, kommer här 

sammanfattningen av de resultat jag nått. Vi kan se att huvudpersonerna har fått sina egna stämplar, 

visserligen med en del oklarheter runt. Julius Caesar beskrivs som en stor fältherre och statsman 

över tidens gång, en man som ingen riktigt tycks kunna konkurrera med i böcker om antiken. För 

det mesta tycks han favoriseras, och man har inte mycket ont att komma med gällande honom. Det 

enda som är något omtvistat är födelsedatumet, annars tycks man vara på samma plan. Gallerkrigen 

framstår som en stor prestation, vilket resulterade i fantastiska ting, enligt Encyclopædia Britannica i 

alla fall. Man talar mer neutralt om dessa krig i modernare verk, även om alla ser till att nämna dem. 

Det är det nyss nämnda verket som sätter Caesar på en piedestal, men ju mer tiden gått har 

glorifieringen avtagit en aning. 

Augustus gjorde många stora ting, vilka oftast nämns, även om det framstår en del oklarheter 

gällande Pax Romana, vilket är en tidsperiod man inte riktigt ger plats åt (och som inte heller får 

sitt namn förrän i moderna verk). Förutom adoptivson till Caesar var Augustus romarrikets första 

kejsare (vilket kan omdiskuteras då vissa tycks vilja sätta Caesar under den beskrivningen). 

Augustus tid beskrivs på två olika sätt, både som en stor tid, kanske en av de bästa i romarrikets 

historia, men den beskrivs också på ett sätt som gör att Augustus kommer i kläm mellan att vara 

Caesars arvinge och att vara en egen person med en egen historia. Någon nämnvärd förändring av 

Augustus informationsmängd under tidens gång är det inte, möjligtvis att delar av hans historia får 

ta mindre plats i Nationalencyklopedin än i andra verk. 

Nero var en grym man, ack så grym enligt de flesta verk. Man utelämnar ofta detaljerna bakom 

hans beteenden och dåd, även om Nordisk familjebok (och Uggleupplagan) har visat på tendenser till 

att försöka återge en mer rättvis bild. Hans moders maktbegär och inflytande över sin son nämns 

oftast inte alls. Och om det väl kommer på tal, är det inte särskilt djupgående. När vi läser om 

                                                        

108 Norstedts uppslagsbok 2007, s. 886. 
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denne kejsare träffar vi också på en del återkommande ord, såsom olika böjelser av orden ”ond” 

och ”våldsam”. Gällande Roms brand vill man ibland rikta smutskastningen i kejsarens generella 

riktning, men i flera verk har de backat ett steg och skrivit att han ”misstänktes” för att ha varit 

gärningsmannen bakom dådet. Som värst attackerad blir Nero i Encyclopædia Britannica, vilket också 

är det äldsta verket vi tittat på. Mellan det och Nationalencyklopedin (som utelämnat information om 

branden) förkommer ungefär samma information om kejsaren. 

Vi kan alltså se ett visst samband mellan samtliga herrar, men speciellt mellan Caesar och Nero. 

Detta är att de under 1800-talet beskrivs med mycket adjektiv och känsla, nästan med passion i 

vissa fall. Detta håller i sig en aning in i början av 1900-talet (och redan i slutet av 1800-talet), och 

då börjar man även söka anledningar till deras personligheter och handlingar. Under 1900-talets 

mitt hänger fortfarande mycket av de gamla åsikterna kvar, men de har avtrubbats en aning gällande 

samtliga. År 2016 är alla tre stora namn utanför Nationalencyklopedin. Augustus och Caesar får dock 

ta en hel del plats på NE.se, men fakta kring en av Augustus största bedrifter har utelämnats. 

 

3.2 Återkoppling till tidigare forskning 
 

Genom att titta på den tidigare forskningen kan vi se att Caesar beskrivs på ett liknande sätt i 

läroböcker som i uppslagsverk. Både han och Augustus får positiva ord tilldelade sig. I 

läroböckerna kunde man se en klarare ökning av information och också nya synsätt på exempelvis 

kvinnor. Jag har fått känslan av att informationen kring härskarna snarare minskat i vissa fall i 

uppslagsverken, kanske för att ge mer plats åt annat. Jag bör dock erinra er om att vi endast tittat 

på deras personligheter och några delar av deras dåd, inte på deras samtid. På nätet kan man 

däremot idag finna kopiösa mängder fakta gällande samtliga, dock inte på Nationalencyklopedin, som 

tycks ha ett något dämpat informationsinnehåll. 

Någonting jag kan applicera direkt på min studie från den tidigare forskningen är det Svensson 

skriver om partisk kontra kritisk syn. Han konstaterar att de tidigare böckerna har en mer partisk 

syn på historien, att de är naiva och okritiska. I senare böcker menar dock Svensson att man har 

en mer kritisk syn på antiken och det antika arvet.109  

Gällande härskarnas identiteter har de flesta som sagt fått sin stämpel. Men alla tre tycks 

samtidigt vara ganska svåra att få grepp om. En del av den identitet härskarna ville ge sig själva har 

levt kvar till idag. Genom Caesars verk De bello gallico och De bello civili, vilka är skrivna i tredjeperson, 

                                                        

109 Svensson 2014, s. 53–54. 
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har han haft möjlighet att tala om sig själv på ett sätt som han ville att andra skulle uppfatta honom 

på. Han har kunnat över- och underdriva och ändå fått människor idag att tolka dessa verk som 

”fantastiska”, och på så sätt skapa oss en (kanske) fiktiv bild av honom. 

Någon som bara lyckats till en viss del är Nero. En del källor återger honom som en man som 

älskade kultur och var bra på de estetiska intressen han ägnade sig åt. Vissa uppfattar honom rentav 

som en god sångare, medan andra hånar hans försök att vara någonting han aldrig skulle lyckas 

vara. Detta har troligen mycket att göra med hur man ser på helheten av kejsaren. Uppfattar man 

denne som en inte alltför bedrövlig människa har hans önskade identitet troligen större chans att 

slå igenom. Är det däremot tvärtom, att man ser på honom som en förskräcklig varelse, har man 

nog antagligen också inställningen att han inte var begåvad med en vacker sångröst. 

 

3.3 Nya frågor/förslag till vidare forskning 

Att informationen om de tre herrarna är ojämn och möjligtvis ganska orättvis, är ingenting att ens 

försöka sticka under stolen med. Jag skulle gärna se forskning vilken bedrivs med samma objektiva 

syn på alla tre, där man låter dessa ta den plats som de behöver, utan att utelämna 

bakgrundshistorier och dylikt. Eller möjligen, att man sätter tre olika personer på en sådan studie, 

vilka alla favoriserar varsin härskare, bara för att se hur mycket positiv fakta de kan gräva upp om 

sin favoritperson, och hur mycket kritik de kan ge de andra. Detta skulle dock vara mer av ett 

experiment, men ändå otroligt intressant att se. 

Jag ifrågasätter skarpt de val man gjort när det kommer till Neros historia, varför utelämna 

många viktiga delar? Under 50-talet släpptes en bok i Sverige som heter Nero: hans liv och hans samtid, 

och är skriven av Carlo Maria Franzero. Denna bok ger en unik inblick i just det titeln anger. 

Författaren erkänner sin fascination över kejsaren, men har inte låtit det påverka informationens 

innehåll. Om en hel roman kunnat skrivas om Nero, borde väl uppslagsverk kunna ange lite mer 

fakta om denne? Genom att ta upp detta vill jag återigen upplysa om att fler studier behöver göras 

på denna man, och att man låter honom ta en lite större plats. 

Ett tredje ting jag funderat över, och som hänger ihop med denna uppsats, är hur litteratur 

(såsom uppslagsverk och encyklopedier) påverkats under de senaste århundradena? En studie på 

enbart litteraturen i sig och deras samtid skulle jag finna intressant och framförallt; nödvändigt. 

Innehållet har kanske ändrats en smula på grund av krig eller en ny era. Vilka intryck på litteraturen 

gjorde exempelvis en epok som renässansen, och ser vi markanta skillnader på den tidens 

uppslagsverk och på dagens? För att få svar på många av de frågor jag ställer, skulle denna typ av 

forskning behöva göras. 
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För att avrunda skall jag ta upp en sista fråga som jag absolut skulle vilja uppmärksamma: Hur 

har propaganda och kejsarnas egna verk påverkat den syn vi har idag på herrarna? När vi tittar på 

texter, alla dess olika sorter, måste vi försöka sålla ut det som är ren fakta och det som skrivits för 

att propagera, vilket är lättare sagt än gjort. Någonting som idag står i Nationalencyklopedin, är kanske 

någonting vi tolkat helt fel och egentligen skrivits för att smutskasta eller hylla – utan att det ligger 

någon direkt sanning bakom. 
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4.0 Sammanfattning 

Att det behövs göras ytterligare studier för att komma fram till grundligare resultat är ingen tvekan 

om. Trots begränsningar är detta ett otroligt stort ämne, och man bör sätta sig in i många olika 

delar av världshistorien för att kunna förstå det så fullt ut som det går. Vi behöver väva in psykologi, 

filosofi, världshändelser (såsom exempelvis krig), tidsepoker och allting som kan ha haft en 

påverkan på ett litterärt verk, eller tolkningen av en källa. Man skulle kunna se denna uppsats som 

en slags förstudie, någonting att bygga på. Den har väckt många frågor hos mig, många vilka jag 

gärna skulle ha tagit vidare och diskuterat ytterligare, men vilka inte har funnits tid och rum för, 

eller som dämpats av brist på information. Vi har i alla fall några saker klara för oss, och dessa är 

att källor faktiskt skiljer sig åt. Vad det beror på är olika från verk till verk, från år till år. Julius 

Caesar, kejsar Augustus och kejsar Nero är namn som levt vidare under en mycket lång tid, och jag 

tror att de kommer fortsätta att göra det – om världen tillåter detta. Förutom att kunna förstå 

tekniken bakom att vara en stor talare, krigsföringar och att få medhåll från folket, är det genom 

dessa herrar som vi lärt oss nya användbara ting. Exempelvis har nya ord skapats för eftervärlden, 

såsom ”neronisk”, och vi relaterar till händelser genom att döpa nya händelser eller uppfinningar 

efter slag eller andra ting vilka relateras till dessa namn. Genom att ha läst om dessa härskare har 

jag fått en ny förståelse för mycket annat, och plötsligt ser jag hur människor inspirerats av deras 

historier. Tittar man i datorspel kan man finna miljöer som påminner om platser i romarriket (och 

man använder sig gärna av kända romerska figurer), eller använder man sig av ett program för att 

bränna CD-skivor finns exempelvis Nero Burning ROM. 

Trots allt finns det en anledning till att vi än idag ser rubriker i tidningar, vilka involverar 

härskarnas namn. De har lyckats leva vidare på olika sätt, genom olika ting. Jag hoppas att när ni 

lägger detta verk åt sidan har funderingar kring ämnet, och förhoppningsvis skapar dessa 

funderingar så pass mycket huvudbry att ni själva vill greppa närmsta uppslagsverk och ta reda på 

svaret. Men glöm inte: är det ni läser verkligen sant, och hur vet ni det? 
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